
ZÁPIS Z REDAKČNÍ RADY ČASOPISU OSMIČKA 
 

19.4.2021, předsálí obřadní síně Libeňského zámku, 16:00-16:35 
 
členové Redakční rady: Tomáš Mrázek (předseda), Jiří Vítek, Tomáš Tatranský, Jana Solomonová, 
Martin Štěrba, Tomáš Pavlů, Michal Kalina 
omluveni:  
tajemník: Vladimír Slabý 
šéfredaktor Osmičky: Tomáš Kňourek 
host: Martin Šalek, tiskový mluvčí 
 
Předseda redakční rady Tomáš Mrázek zahájil jednání zámku v 16 hodin. 
 
1) Na ověřovatele zápisu byla navržena paní Jana Solomonová. 

Hlasování o ověřovateli: 
PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 
Ověřovatelem byla zvolena paní Jana Solomonová. 
 

2) Připomínky ke květnovému vydání Osmičky  
- Str. 4 – Mobilní rozhlas – kdo je provozovatel a cena (Kalina).  
- Str. 5 – Skautská klubovna – doplnit cenu stavby a citaci pana Staňka za skauty (Kalina, 

Štěrba), doplnit, že skauti jsou i v Karlíně (Štěrba) 
- Str. 7 – Zahrádky Šutka – lepší výběr fotek, chybí vyjádření místních, musí proběhnout 

změna územního plánu (Kalina) – územní plán řeší Magistrát, pak se k tomu lze vrátit, 
doplní se „oblastí má být zajištěna průchodnost“ (Kňourek) 

- Str. 16 – Úklid Ďáblického háje – doplnit o úklid Čimického háje, který organizoval spolek 
Vědomý dotek, vše v rámci akce Ukliďte Česko (Kalina) 

- Str. 28 – nedávat pravidelnou obecnou gratulaci seniorům, žádní na stránce nejsou 
(Kalina) 

- Str. 22 – úmrtí paní Rýgrové – správný název organizace: DDM Praha 8 – Spirála 
(Solomonová) 

- není žádná informace o rozpočtu (Pavlů) 
 

3) Hlasování o výsledné podobě dubnové Osmičky po zapracovaných úpravách 
PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 3 
Květnové číslo Osmičky po úpravách bylo schváleno do tisku. 

4) Různé 
- Otázku do červnového Fóra zastupitelů zašle ODS panu šéfredaktorovi do pátku 

23.4.2021, pan šéfredaktor ji pak rozešle všem členům redakční rady. Odpovědi pan 
šéfredaktor očekává do pondělí 10.5.2021. Redakční rada by měla jednat v pondělí 
17.5.2021 od 16 h, způsob jednání upřesní s ohledem na epidemickou situaci pan 
předseda Tomáš Mrázek. 

 
 
Předseda RR: Tomáš Mrázek  
 
Ověřovatel: Jana Solomonová 
 
Zapsal: Vladimír Slabý     


